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 النتائج والتوصيات

 مقدمة  39/  3

فترة المنعقد في المركز الجغرافي الملكي األردني عّمان  في ال" ر المساحة واألسماء الجغرافية مؤتم" إّن  

 م ،  9131تشرين أول  13- 92ما بين 

دولة ( 39) وبعد االطالع على جميع األوراق المقدمة من الوفود قد ثبت صحتها ، وحضرت وفود من 

األردن ، اإلمارات العربية ، تونس ، الجزائر، مصر ،المغرب ،  السعودية ، ُعمان ، فلسطين  ، ) عربية  

 :مؤتمر ، ورئيس ال( قطر ، لبنان ، ليبيا 

 :يقرر

 .قانونية انعقاد المؤتمر لحضور أغلبية األعضاء من الدول العربية -

 .قانونية تمثيل المندوبين المفوضين من كافة الدول العربية  -

 .م يسجل أي اعتراض على مشاركة أي وفد من الوفود ل -

 .أنظمة التسجيل العقاري  39/ 9

 إّن المؤتمر ، 

تمثله المساحة بصورة عامة والمساحة العقارية بصورة خاصة في المسيرة  ونظرا للدور الهام والبارز التي

 .التنموية الوطنية ، ودورها في خدمة المواطن في الدول العربية

 وحفاظاً على الملكيات الفردية في الدول العربية وضورة تقديم الخدمة بسهولة ويسر ،

ل اإلتحاد العربي للمساحة والجهات العربية فإن المؤتمر يؤكد على ضرورة تنظيم مهنة المساحة من خال

 .المختصة مثل المركز الجغرافي الملكي األردني وغيره من المؤسسات الوطنية ذات العالقة 

 

 

 .تطوير أنظمة السجل العقاري واعتماد التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى سجل عقاري أمين    39 / 1



لمتسارع والمستمر  في مجال العلوم المساحية وضرورة رفع إن المؤتمر وإذ يعي التطور التكنولوجي ا

 مستوى التعليم والتدريب في هذا المجال ،

وإن المؤتمر يعي أهمية األسماء الجغرافية في المحافظة على اإلرث الثقافي واالجتماعي الذي يتعرض 

 ألبشع عمليات اإلزالة والطمس والتغيير من قبل الكيان الصهيوني 

 .من أهم مصادر األسماء الجغرافية تلك التي ترد في السجالت المساحية  إذ يعي أنّ  وإن المؤتمر

من خالل متابعة المستجدات  والتكنولوجيا هنة المساحة واألسماء الجغرافية ميؤكد على ضرورة تطوير

 :الحديثة في هذا المجال  من خالل

 .ربية تبادل الخبرات األكاديمية والمهنية والفنية بين الدول الع -

 .التدريب العملي والمشاركة في المشاريع القائمة الكتساب الخبرات  -

 .موضوع األسماء الجغرافية في مهنة المساحة  إدخال -

حث على ضرورة ونظراً لما يتوفر لدى الدول العربية من مؤسسات تدريبية مختصة متميزة  ، ليُ 

اسات والمشاريع المشتركة بالتنسيق مع التعامل مع هذه المؤسسات المختصة في مجال التدريب والدر

لما يتوفر لديه من قدرات فنية وكوادر  االتحاد العربي للمساحة ، كالمركز الجغرافي الملكي األردني

مؤهلة وأجهزة وبرمجيات حديثة ومتطورة في هذا المجال واعتباره مرجعية في مجال المساحة 

ات الجغرافية واالستشعار عن بعد وتحليل الصور ونظم المعلوم والطبوغرافيةواألعمال الجيوديزية 

 الجوية والفضائية واألسماء الجغرافية 

 التعاون  39/ 4

ولما يتوفر لديه من  ،ظراً لما يتوفر لدى الدول العربية من كفاءات بشرية مؤهلة ومدربةنو،إن المؤتمر 

 أجهزة وبرمجيات متقدمة ، 

والهيئات العربية الرسمية وغير الرسمية في  واالتحاداتسات يؤكد على ضرورة التعاون األفقي بين المؤس

مجاالت المساحة واألسماء الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد والصور الجوية 

 .والفضائية

 

 

 

 



 الهيئات الوطنية المستقلة للمساحة واألسماء الجغرافية  39/  5

 إن المؤتمر،

المساحية والجغرافية ، وباعتبار إنشاء هيئات وطنية مستقلة في كل بلد  علوماتولغايات توحيد مصدر الم

الجغرافية  واألسماءلتوحيد العلوم المساحية  عربي هي الخطوة األولى واألساسية نحو قيام برنامج ناجح

 وطنياً وعربياً وعالمياً ،

واألسماء الجغرافية في البلدان العربية أة التي أدت إلى إنشاء هيئات وطنية للمساحوإذ يُثّمن المؤتمرالجهود 

. 

واألسماء أيوصي المؤتمر الدول العربية التي لم تنشيء حتى تاريخه هيئات وطنية في مجال المساحة 

الجغرافية كل على حدة ، بضرورة اإلسراع في إنشاء تلك الهيئات المتخصصة ، وضرورة تعاون الدول 

 .تجربة في ذلك العربية في هذا المجال مع التي لها 

 

 قاعدة بيانات للعلوم المساحية وقاعدة بيانات لألسماء الجغرافية والتطبيقات الحديثة في هذين   39/ 6

 :المجالين

 إن المؤتمر،

وبعد االطالع على تجارب بعض الدول العربية في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال المساحة ومجال 

 الجغرافية ، األسماء

 .الجغرافية  واألسماءالعربية بالعمل على تنظيم قواعد معلومات للمساحة  يوصي الدول

 التوعية    39/ 7

 إن المؤتمر،

وألهمية المساحة واألسماء الجغرافية ودورهما في التنمية المحلية والعربية وفي مختلف نواحي الحياة ، 

ف شرائح المجتمع عبر وسائل لتخلم وعية بأهمية هذه العلوميوصي جميع الدول العربية بضرورة الت

 .اإلعالم المختلفة 

 

 

 

 



 (الرومنة ) الرومانية   فالعربية بالحرو األسماءاستخدام النظام العربي الموحد لكتابة     39/ 8

 إن المؤتمر ،

وألهمية توحيد كتابة األسماء العربية بالحروف الرومانية يؤكد على ضرورة استخدام النظام العربي الموحد 

ي تم إقراره واعتماده في المؤتمر السادس لخبراء الشعبة العربية  لألسماء الجغرافية والذي ُعقد في والذ

  9139العاصمة األردنية  عّمان في العام 

 إقامة المؤتمر القادم للمساحة واألسماء الجغرافية    39/ 2

 إن المؤتمر ،

 ألسماء الجغرافية في الدول العربية ، إذ يالحظ ما تحقق من تقدم في العمل على صعيد المساحة وا

 القرارات والتوصيات التي صدرت ، ألهميةونظراً 

بدعم من الحكومات  األهدافوإذ يقر المؤتمرون بضرورة مواصلة العمل العربي المشترك بغية بلوغ 

 العربية وجامعة الدول العربية ،

بعد أخذ الموافقات الرسمية على ( د الحقاتحد) في دولة (  9132)م يوصي المؤتمر بعقد االجتماع القاد

 .ذلك

 

في االتحاد العربي للمساحة  ، ومقعد لالتحاد  األردنيتخصيص مقعد للمركز الجغرافي الملكي     31/39

 الجغرافية  األسماءالعربي للمساحة في الشعبة العربية لخبراء 

ردني والدور الفاعل في مجال المساحة إن المؤتمر إذ يعي الدور المناط بالمركز الجغرافي الملكي األ

الجغرافية ودوره التدريبي في هذه المجاالت وتوافر الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة واألجهزة  واألسماء

 الجغرافية ،  واألسماءوالبرمجيات الحديثة والمتطورة في مجاالت المساحة 

 ،ء الجغرافية االتحاد العربي للمساحة في األسما أهميةوإذ يعي المؤتمر 

 ،يؤكد على ضرورة تخصيص مقعد للمركز الجغرافي الملكي األردني في االتحاد العربي للمساحة 

 .الجغرافية  األسماءكما يؤكد على تخصيص مقعد لالتحاد العربي للمساحة في الشعبة العربية لخبراء 

 

 تشكيل لجان فرعية    39/ 33

 ،جازها ولتسهيل العمل نظراً ألهمية تفعيل توصيات المؤتمر وان



 :يوصي المؤتمر بتشكيل اللجان التالية ودعوة الخبراء للترشح لرئاستها وعضويتها 

 .لجنة المصطلحات المساحية  -

 .الجغرافية واألسماءالعربية للتعاون لتنفيذ المشاريع واألعمال المساحة  األسواقلجنة فتح  -

 .لجنة توحيد المعايير والمواصفات العقارية  -

 .تنظيم وتوحيد معايير ممارسة مهنة المساحة في الدول العربية  لجنة -

 .الجغرافية األسماءلجنة  -

 .لجنة التدريب -

 .لجنة التكنولوجيا  -

ً أي لجان يتم  -  .مؤتمرات الالحقة في ال إقرارها الحقا

 

 واالمتنانالتعبير عن مشاعر الشكر       39/ 39

 إن المؤتمر ،

الجزيل إلى  لجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين ، ويتوجه بالشكريوصي برفع برقية شكر إلى صاحب ا

وللشعب األردني الذين  –راعي المؤتمر  -دنية الهاشمية ممثلة بدولة رئيس الوزراء حكومة المملكة األر

استضافوا مؤتمر المساحة واألسماء الجغرافية في عّمان ، ولمدير عام المركز الجغرافي الملكي األردني 

العميد الدكتور المهندس عوني دمحم الخصاونة الذين / ولرئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية  

رعوا هذا المؤتمر ، كما يتوجه المؤتمرون بالشكر الجزيل للدكتور سركيس فدعوس رئيس االتحاد العربي 

كل الشكر والتقدير ألمين عام االتحاد للمساحة على الجهود الجبارة التي بذلها إلنجاح هذا المؤتمر ، وكذلك 

مما كان له أطيب األثر في  ،العربي لعلوم الفضاء والفلك ، وكذلك للجنة المنظمة واللجنة العلمية للمؤتمر

 نجاح هذا المؤتمر 

وتوصيات المؤتمر إلى جامعة الدول العربية من قبل رئيس المؤتمر بعد  نتائجكما يوصي المؤتمر برفع 

 .الرسمية الالزمة جراءاتاإلاستكمال 

 

 


